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Голова Комітету Клочко А.А. 

Секретар Комітету Ісаєнко Д.В. 
 

Присутні: Аліксійчук О.В., Балога В.І., Безгін В.Ю., Білозір Л.М., Бондар 

Г.В., Гузь І.В., Гурін Д.О., Дунда О.А., Загоруйко А.Л., Іванов В.І., Кальцев В.Ф., 

Качура О.А., Корнієнко О.С., Літвінов О.М., Лозинський Р.М., Микиша Д.С., 

М'ялик В.Н., Поляк В.М., Плачкова Т.М., Рубльов В.В., Саврасов М.В., 

Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шуляк О.О., Юнаков І.С. 

 

Відповідальні  працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступники керівника секретаріату Комітету Гарбуз 

Ю.П., Данилюк О.А., Казімірова І.І.; головні консультанти Дмитрук Л.В., 

Коваленко В.М., Падалко О.В. 
 

Запрошені: 

Абрам'юк І.С. – директор з розвитку - заступник керівника Виконавчої 

дирекції Всеукраїнської асоціації громад; 

Дробович А.Е. – голова Українського інституту національної пам’яті; 

Кузін І.В. – заступник Міністра охорони здоров’я України – головний 

державний санітарний лікар України; 

Лебединська О.Ю. – експерт з юридичних питань Офісу підтримки 

реформи децентралізації влади при Міністерстві розвитку громад та територій 

України; 
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Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Негода В.А. – заступник Міністра розвитку громад та територій України; 

Плащенко Є.М. – генеральний директор Директорату просторового 

планування територій та архітектури Міністерства розвитку громад та територій 

України; 

Постівий С.О. – Член Центральної виборчої комісії; 

Романчук В.С. – заступник директора Департаменту видатків бюджету 

органів влади - начальник відділу державних органів Міністерства фінансів 

України; 

Руденко С.В. – заступник начальника управління - начальник відділу   

регулювання земельних відносин Управління регулювання аграрних ресурсів 

Міністерства аграрної політики та продовольства України; 

Старосольська С.П. – в.о. генерального директора Директорату 

координації та оцінки регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 

Старостенко С.О. – заступник директора Департаменту розвитку 

електронних комунікацій Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку 

та захисту інформації України; 

Трощенко В.Ю. – член Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв`язку та інформатизації; 

Шаршов С.І. – генеральний директор Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України; 

Шелест О.В. –  заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку 

цифрової інфраструктури. 

 

*** 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Криворізького міського  голови 

Криворізького району Дніпропетровської області. 

2. Про призначення позачергових виборів Часовоярського міського  голови 

Бахмутського району Донецької області. 

3. Про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови 

Синельниківського району Дніпропетровської області. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

4. Про перейменування селища Ленінка Гайсинського району Вінницької 

області. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

5. Проект Закону про внесення зміни до розділу V “Прикінцеві положення” 

Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо спрощення 
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розміщення технічних засобів електронних комунікацій  (реєстр. №5811, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

6. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та деяких 

інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної 

організації виконавчої влади в Україні (реєстр. №4298) із зауваженнями 

Головного юридичного управління та Головного управління документального 

забезпечення Апарату Верховної Ради України. 

IV. Різне 
 

*** 

 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував у розділі 

«Різне» обговорити питання щодо низки порушень чинного законодавства, 

допущених при проведенні сесій Дружківської міської ради Краматорського 

району Донецької області. 

Пропозицію підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала у розділі «Різне» 

обговорити питання делегування представників Комітету для участі у заходах, 

які організовуються міжнародними партнерами. 

Пропозицію підтримано. 

 

Очільник Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо 

прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 
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Рішення прийнято. 

 

 *** 

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Криворізького міського  голови 

Криворізького району Дніпропетровської області. 

2. Про призначення позачергових виборів Часовоярського міського  голови 

Бахмутського району Донецької області. 

3. Про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови 

Синельниківського району Дніпропетровської області. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

4. Про перейменування селища Ленінка Гайсинського району Вінницької 

області. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

5. Проект Закону про внесення зміни до розділу V “Прикінцеві положення” 

Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо спрощення 

розміщення технічних засобів електронних комунікацій  (реєстр. №5811, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

6. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та деяких 

інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної 

організації виконавчої влади в Україні (реєстр. №4298) із зауваженнями 

Головного юридичного управління та Головного управління документального 

забезпечення Апарату Верховної Ради України. 

IV. Різне 

 

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував розглянути та обговорити всі 

питання про призначення окремих позачергових місцевих виборів одночасно, 

однак рішення щодо кожного питання приймати окремо. 

Пропозицію підтримано. 
 

*** 
 

1-3. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 

Доповідач повідомила, що до Верховної Ради України надійшли 

клопотання про призначення позачергових виборів: 
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- Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської 

області у зв’язку зі смертю Криворізького міського голови Павлова Костянтина 

Юрійовича; 

- Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області 

у зв’язку з достроковим припиненням повноважень Часовоярського міського 

голови Верзілова Дмитра Олеговича за власним бажанням на підставі звернення 

з особистою заявою про складення повноважень голови; 

- Зайцівського сільського голови Синельниківського району 

Дніпропетровської області у зв’язку з достроковим припиненням повноважень 

Зайцівського сільського голови Хорішка Володимира Дмитровича за власним 

бажанням на підставі звернення з особистою заявою про складення повноважень 

голови. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України призначити позачергові вибори Криворізького міського голови 

Криворізького району Дніпропетровської області, Часовоярського міського 

голови Бахмутського району Донецької області, Зайцівського сільського голови 

Синельниківського району Дніпропетровської області на неділю 27 березня 2022 

року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Криворізького міського голови 

Криворізького району Дніпропетровської області на неділю 27 березня 2022 

року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови 

Криворізького району Дніпропетровської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Криворізького 

міського голови Криворізького району Дніпропетровської області» в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 
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України призначити позачергові вибори Криворізького міського голови 

Криворізького району Дніпропетровської області на неділю 27 березня 2022 

року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови 

Криворізького району Дніпропетровської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Криворізького 

міського голови Криворізького району Дніпропетровської області» в цілому. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко. 

На момент голосування на засіданні присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Часовоярського міського голови 

Бахмутського району Донецької області на неділю 27 березня 2022 року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Часовоярського міського 

голови Бахмутського району Донецької області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області» в 

цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 
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України призначити позачергові вибори Часовоярського міського голови 

Бахмутського району Донецької області на неділю 27 березня 2022 року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Часовоярського міського 

голови Бахмутського району Донецької області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області» в 

цілому. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко. 

На момент голосування на засіданні присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Зайцівського сільського голови 

Синельниківського району Дніпропетровської області на неділю 27 березня 2022 

року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови 

Синельниківського району Дніпропетровської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Зайцівського 

сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області» в 

цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 
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України призначити позачергові вибори Зайцівського сільського голови 

Синельниківського району Дніпропетровської області на неділю 27 березня 2022 

року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови 

Синельниківського району Дніпропетровської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Зайцівського 

сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області» в 

цілому. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко. 

На момент голосування на засіданні присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про 

перейменування селища Ленінка Гайсинського району Вінницької області. 

Доповідач поінформував, що до Верховної Ради України надійшло 

подання Вінницької обласної ради щодо перейменування селища Ленінка 

Гайсинського району Вінницької області на селище Привітне. 

Перейменування селища Ленінка ініційоване Теплицькою селищною 

радою Гайсинського району Вінницької області задля виконання вимог Закону 

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки». 

Питання про перейменування селища Ленінка Гайсинського району 

Вінницької області підтримане територіальною громадою на громадських 

слуханнях, погоджено відповідно до законодавства Теплицькою селищною, 

Гайсинською районною та Вінницькою обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Вінницької обласної ради щодо 

перейменування селища Ленінка Гайсинського району Вінницької області на 

селище Привітне. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; голова Українського інституту національної пам’яті 

А.Дробович. 
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Членами Комітету було взято до відома, що Український інститут 

національної пам’яті відзначає, що селище Ленінка Гайсинського району 

Вінницької області підлягає обов’язковому перейменуванню, оскільки названо 

на честь Леніна (псевдонім, справжнє прізвище Ульянов) Володимира Ілліча 

(1870–1924) – особи, яка причетна до здійснення Жовтневого перевороту 1917 

р., діяльності комуністичної партії та яка обіймала керівну посаду у вищих 

органах влади та управління СРСР (у 1923–1924 рр. – Голова Ради Народних 

Комісарів СРСР). 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Вінницької обласної ради щодо перейменування 

селища Ленінка Гайсинського району Вінницької області на селище Привітне та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України 

«Про перейменування селища Ленінка Гайсинського району Вінницької 

області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про перейменування селища Ленінка Гайсинського району 

Вінницької області» прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Вінницької обласної ради щодо перейменування 

селища Ленінка Гайсинського району Вінницької області на селище Привітне та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України 

«Про перейменування селища Ленінка Гайсинського району Вінницької 

області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування селища Ленінка Гайсинського району Вінницької 

області» прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету 

з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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5. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра цифрової трансформації з 

розвитку цифрової інфраструктури О.Шелеста про проект Закону України про 

внесення зміни до розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про 

регулювання містобудівної діяльності” щодо спрощення розміщення технічних 

засобів електронних комунікацій  (реєстр. №5811, КМУ, Д.Шмигаль). 

Заступник Міністра поінформував присутніх, що законопроект внесений з 

метою спрощення процедури отримання мобільними операторами права на 

користування земельними ділянками для розміщення технічних засобів 

електронних комунікацій для надання 95% населення України доступу до 

мобільного високошвидкісного інтернету, опосередкованого стимулювання 

екотуризму, рекреації, туризму. 

Проектом пропонується доповнити розділ V "Прикінцеві положення" 

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" положенням, яким 

передбачається встановити, що до 1 січня 2026 року дія частини третьої статті 24 

цього Закону (щодо можливості передачі (надання) земельних ділянок із земель 

державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним або 

юридичним особам для містобудівних потреб за умови, що відповідні земельні 

ділянки розташовані в межах території, щодо якої затверджено хоча б один із 

визначених законом видів містобудівної документації місцевого рівня) не 

поширюється на надання земельних ділянок площею до 0,05 гектарів, 

розташованих у межах сіл і селищ, а також за межами населених пунктів (крім 

особливо цінних земель та територій об’єктів культурної спадщини), для 

будівництва, експлуатації та обслуговування технічних засобів електронних 

комунікацій та/або споруд електронних комунікацій (крім лінійних), що є 

складовими електронних комунікаційних мереж, в тому числі базових станцій 

мобільного зв’язку та їх ліній зовнішнього електроживлення. 

Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови Г.Бондар повідомила, що: 

- Міністерство охорони здоров’я України і Міністерство аграрної політики 

та продовольства України за наслідками опрацювання законопроекту зазначають 

про відсутність пропозицій та зауважень до нього; 

- Міністерство розвитку громад та територій України, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Асоціація 

"Телекомунікаційна палата України" та Всеукраїнська асоціація органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» висловилися про підтримку 

законопроекту; 

- Комітет з питань бюджету повідомив про ухвалене на засіданні 8 вересня 

2021 року рішення, що законопроект з реєстр. №5811 не має впливу на показники 

бюджетів. У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності 

згідно із законодавством; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловило низку зауважень до законопроекту. 

Народні депутати України – члени Комітету з метою врахування 

зауважень, викладених у висновку Головного науково-експертного управління 
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Апарату Верховної Ради України до законопроекту, запропонували внести до 

його тексту зміни, в частині уточнення обмежень щодо надання у користування 

земельних ділянок для вищевказаних цілей, а також введення заборони на зміну 

цільового призначення наданих у користування земельних ділянок. 

Голова підкомітету Г.Бондар оголосила пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України відповідно до 

пункту 1 частини першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради 

України проект Закону України про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо 

спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій (реєстр. № 

5811 від 20.07.2021) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу та в цілому з врахуванням пропозиції Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку 

цифрової інфраструктури О.Шелест. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" щодо спрощення розміщення технічних 

засобів електронних комунікацій, внесений Кабінетом Міністрів України 

(реєстр. № 5811 від 20.07.2021), включити до порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" щодо спрощення розміщення технічних 

засобів електронних комунікацій (реєстр. № 5811 від 20.07.2021) за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому з врахуванням 

пропозиції Комітету: 

"Абзац другий пункту 1 проекту замінити двома абзацами такого змісту: 

"65. Встановити, що до 1 січня 2026 року дія абзаців першого – п’ятого 

частини третьої статті 24 цього Закону не поширюється на випадки надання в 

користування земельних ділянок із земель державної або комунальної власності 

площею до 0,05 гектара, розташованих в межах сіл і селищ, а також за межами 

населених пунктів (крім земель, віднесених до категорії земель природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-

культурного призначення, рекреаційного призначення, лісогосподарського 

призначення, а також земель в межах зелених зон населених пунктів, 

внутрішньоквартальних територій (територій міжрайонного озеленення, 

елементів благоустрою, спортивних майданчиків, майданчиків відпочинку та 

соціального обслуговування населення), для встановлення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування технічних засобів електронних комунікацій 

та/або споруд електронних комунікацій (крім лінійних) електронних 

комунікаційних мереж, в тому числі базових станцій мобільного зв’язку. 
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Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває в 

користуванні для визначених цим пунктом цілей, забороняється. Недодержання 

цієї вимоги є підставою для примусового припинення права користування 

земельною ділянкою, що здійснюється в судовому порядку". 

- у разі прийняття проекту Закону в першому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України Комітет визначити народного депутата України, голову підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Г.Бондар. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої  

статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" щодо спрощення розміщення технічних 

засобів електронних комунікацій, внесений Кабінетом Міністрів України 

(реєстр. № 5811 від 20.07.2021), включити до порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону 

України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо спрощення 

розміщення технічних засобів електронних комунікацій (реєстр. № 5811 від 

20.07.2021) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в 

цілому з врахуванням пропозиції Комітету: 

"Абзац другий пункту 1 проекту замінити двома абзацами такого змісту: 

"65. Встановити, що до 1 січня 2026 року дія абзаців першого – п’ятого 

частини третьої статті 24 цього Закону не поширюється на випадки надання в 

користування земельних ділянок із земель державної або комунальної власності 

площею до 0,05 гектара, розташованих в межах сіл і селищ, а також за межами 

населених пунктів (крім земель, віднесених до категорії земель природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-

культурного призначення, рекреаційного призначення, лісогосподарського 

призначення, а також земель в межах зелених зон населених пунктів, 

внутрішньоквартальних територій (територій міжрайонного озеленення, 

елементів благоустрою, спортивних майданчиків, майданчиків відпочинку та 

соціального обслуговування населення), для встановлення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування технічних засобів електронних комунікацій 

та/або споруд електронних комунікацій (крім лінійних) електронних 

комунікаційних мереж, в тому числі базових станцій мобільного зв’язку. 
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Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває в 

користуванні для визначених цим пунктом цілей, забороняється. Недодержання 

цієї вимоги є підставою для примусового припинення права користування 

земельною ділянкою, що здійснюється в судовому порядку". 

3. У разі прийняття проекту Закону в першому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

4. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України Комітет визначити народного депутата України, голову 

підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у 

межах територій забудови Г.Бондар. 

На момент голосування на засіданні присутні 27 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 25 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про повторний 

розгляд у другому читанні проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України “Про місцеві державні адміністрації” та деяких інших законодавчих 

актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в 

Україні (реєстр. №4298) із зауваженнями Головного юридичного управління та 

Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради 

України. 

Доповідач повідомив присутнім, що з метою врахування зауважень 

Головного юридичного управління та Головного управління документального 

забезпечення Апарату Верховної Ради України ним подано 17 нових поправок та 

пропозицій, що не були предметом розгляду та прийняття рішень на засіданні 

Комітету 14 липня 2021 року а також запропоновано переглянути рішення 

Комітету щодо раніше розглянутих 72-х пропозицій народних депутатів 

України. 

Також В.Безгін поінформував, що підкомітетом з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування до розгляду зазначеного 

законопроекту в другому читанні було підготовлено уточнену порівняльну 

таблицю, яка містить 2050 поправок та пропозицій, що надійшли від 47 суб’єктів 

права законодавчої ініціативи, з яких пропонується 279 – врахувати, 93 – 

врахувати частково, 183 – врахувати редакційно, 1495 – відхилити.  

Голова підкомітету В.Безгін запропонував перейти до розгляду поправок 

та пропозицій. 
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Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Народний депутат України – член Комітету Д.Микиша запропонував 

доповнити частину другу статті 18 законопроекту положенням відповідно до 

якого до координаційних повноважень місцевих державних адміністрацій 

належать повноваження із забезпечення координації діяльності відповідних 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади в частині 

виконання завдань з охорони державного кордону України. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 27 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

«Утримались» –6 народних депутатів України; 

«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував врахувати нові поправки та 

пропозиції за №№ 4, 109, 286, 302, 312, 1527, 1544, 1572, 1577, 1693, 1869, 1950, 

1956, 1970, 1980, 2018, 2027. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 27 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

«Утримались» – 6 народних депутатів України; 

«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував переглянути рішення Комітету 

щодо: 

- раніше відхилених пропозицій за №№ 2020, 2023, 2024, 2048, 2049, які 

пропонується врахувати; 

- раніше врахованих пропозицій за №№ 342, 930, 1554, 2012, 2017, 2026 та 

раніше відхилених пропозицій за №№ 283, 2013-2016, які пропонується 

врахувати частково; 

- раніше врахованих пропозицій за №№ 28, 57, 61, 74, 75, 108, 125, 136, 180, 

227, 320, 327, 405, 592, 625, 746, 766, 810, 839, 913, 1531, 1708, 1852, 1868, 1902, 

1951, 1955, 1969, 1979, 1990, 2004, 2043 та раніше відхилених пропозицій за №№ 

323, 347, 2008-2011, які пропонується врахувати редакційно; 
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- раніше врахованих пропозицій за №№ 3, 5-8, 69, 70, 72, 324, 1575, раніше 

врахованих частково пропозицій за №№ 14, 71, 117, 118 та раніше врахованих 

редакційно пропозицій за №№ 135, 140, 1395, 1415, які пропонується відхилити. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції, 

водночас нагадавши присутнім, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом 

акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від 

затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. 

На момент голосування на засіданні присутні 27 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 22 народні депутати України; 

«Утримались» – 5 народних депутатів України; 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 

другому читанні проекту Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів 

України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в 

Україні (реєстр. № 4298), прийняти його в другому читанні та в цілому з 

врахуванням пропозицій народного депутата України В.Безгіна, поданих з 

метою врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України; 

- доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

та місцевого самоврядування спільно із секретаріатом Комітету за наслідками 

засідання Комітету здійснити техніко-юридичне доопрацювання даного 

законопроекту з метою його підготовки до подання на розгляд Верховної Ради 

України; 

- у разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 4298 в другому читанні та в 

цілому, запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування при підготовці тексту прийнятого закону для підпису 

Головою Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне 

доопрацювання; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 1191 

Регламенту Верховної Ради України застосувати особливу процедуру розгляду 

даного законопроекту в другому читанні; 

- визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Підтримати пропозиції народного депутата України В.Безгіна щодо 

врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України від 6 серпня 2021 при підготовці до другого читання проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування 

територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298), шляхом 

врахування нових пропозицій за №№ 4, 109, 286, 302, 312, 1527, 1544, 1572, 1577, 

1693, 1869, 1950, 1956, 1970, 1980, 2018, 2027, та перегляду рішення Комітету 

щодо: 

раніше відхилених пропозицій за №№ 2020, 2023, 2024, 2048, 2049, які 

пропонується врахувати; 

раніше врахованих пропозицій за №№ 342, 930, 1554, 2012, 2017, 2026 та 

раніше відхилених пропозицій за №№ 283, 2013-2016, які пропонується 

врахувати частково; 

раніше врахованих пропозицій за №№ 28, 57, 61, 74, 75, 108, 125, 136, 180, 

227, 320, 327, 405, 592, 625, 746, 766, 810, 839, 913, 1531, 1708, 1852, 1868, 1902, 

1951, 1955, 1969, 1979, 1990, 2004, 2043 та раніше відхилених пропозицій за №№ 

323, 347, 2008-2011, які пропонується врахувати редакційно; 

раніше врахованих пропозицій за №№ 3, 5-8, 69, 70, 72, 324, 1575, раніше 

врахованих частково пропозицій за №№ 14, 71, 117, 118 та раніше врахованих 

редакційно пропозицій за №№ 135, 140, 1395, 1415, які пропонується відхилити. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно частини другої статті 

117, частини шостої статті 118, пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту 

Верховної Ради України за результатами розгляду в другому читанні проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування 

територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298), 

прийняти його в другому читанні та в цілому з врахуванням пропозицій 

народного депутата України В.Безгіна, поданих з метою врахування зауважень 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

3. Доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

та місцевого самоврядування спільно із секретаріатом Комітету за наслідками 

засідання Комітету здійснити техніко-юридичне доопрацювання даного 

законопроекту з метою його підготовки до подання на розгляд Верховної Ради 

України. 

4. У разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 4298 в другому читанні та 

в цілому, запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування при підготовці тексту прийнятого закону для підпису 

Головою Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне 

доопрацювання. 

5. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 1191 

Регламенту Верховної Ради України застосувати особливу процедуру розгляду 

даного законопроекту в другому читанні. 
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6. Визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутні 27 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 22 народні депутати України; 

«Утримались» – 5 народних депутатів України; 

Рішення прийнято. 

 

 

*** 

 

 

Різне 

 

 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський поінформував 

присутніх щодо низки порушень чинного законодавства, допущених при 

проведенні сесій Дружківської міської ради Краматорського району Донецької 

області. 

Інформацію взято до відома. 

 

Голова підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

В.Рубльов поінформував присутніх про підготовку пропозицій до законопроекту 

про Державний бюджет країни на 2022 рік.  

В.Рубльов повідомив, що з метою комплексного опрацювання проекту 

бюджету від Комітету було скеровано листи до всеукраїнських асоціацій органів 

місцевого самоврядування, Міністерства розвитку громад та територій України, 

Міністерства цифрової трансформації України, Центральної виборчої комісії та 

запропоновано надати експертні висновки і пропозиції. 

Очільник підкомітету запропонував після надходження пропозицій від 

усіх зацікавлених сторін доручити підкомітету з питань  регіональної політики 

та місцевих бюджетів спільно з секретаріатом Комітету узагальнити їх та 

підготувати проект відповідного листа, який після погодження з членами 

Комітету, буде скеровано до Комітету Верховної Ради України  з питань 

бюджету. 

Також В.Рубльов оголосив пропозицію - розглянути законопроект про 

Державний бюджет України на 2022 рік, в частині предмету відання Комітету, 

на засіданні Комітету 6 жовтня 2021 року. 

Інформацію взято до відома. 
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 Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала, щоб делегування 

представників Комітету для участі у заходах, які організовуються міжнародними 

партнерами, здійснювалось за рішенням Комітету.  

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

Голова Комітету                      ______________             А.КЛОЧКО 

 
 

Секретар Комітету                 ______________    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

22 вересня 2021 року 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Криворізького міського  голови 

Криворізького району Дніпропетровської області. 

2. Про призначення позачергових виборів Часовоярського міського  голови 

Бахмутського району Донецької області. 

3. Про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови 

Синельниківського району Дніпропетровської області. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

4. Про перейменування селища Ленінка Гайсинського району Вінницької 

області. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

5. Проект Закону про внесення зміни до розділу V “Прикінцеві положення” 

Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо спрощення 

розміщення технічних засобів електронних комунікацій  (реєстр. №5811, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

6. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та деяких 

інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної 

організації виконавчої влади в Україні (реєстр. №4298) із зауваженнями 

Головного юридичного управління та Головного управління документального 

забезпечення Апарату Верховної Ради України. 

IV. Різне 


